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AVALUACIÓ DE RISCOS
Què és?
Un procés que permet identificar tots els riscos associats a un lloc de treball, amb la finalitat d’eliminar-los o, si no es pot,
de disminuir-los al màxim.

Com es fa?
L’avaluació de riscos ha de ser feta per personal tècnic, però els delegats de prevenció tenen el dret d’estar informats i
informades de quan es realitza i d’acompanyar els tècnics en el seu treball de camp. o sigui mentre inspeccionen els llocs de
treball o mentre recullen la informació dels i les treballadores.
Per fer una avaluació de riscos correcta cal seguir les següents passes:
1- Identificació dels diferents riscos associats a cada un dels llocs de treball que existeixen, en funció de les condicions
de treball considerant les diferents especialitats existents en la Prevenció de riscos:
Seguretat
Higiene Industrial

- Les condicions de seguretat, o sigui les condicions estructurals de l’edifici i de les seves
instal·lacions.
- El medi ambient físic (temperatura, soroll, il·luminació, ventilació, radiacions..), químic (substàncies químiques perilloses) o biològic (perill de contaminació microbiana) Ergonomia i psicosociologia del treball la càrrega de treball física o psíquica que comporta els aspectes relacionats
amb l’organització del treball ( model de direcció, periodicitat de reunions, model de funcionament..etc.)

2 - Localització dels riscs
- En l’espai (font, medi,...)
- En el temps ( quan s’origina i com, quan es presenta...)
- Sobre les persones (a qui afecta, quant, on, etc...)
3 - Avaluar i prioritzar els riscos identificats.
Per fer-ho existeixen diverses metodologies. Es consideraran factors com poden ser: el temps d’exposició, efectes sobre la
salut, nombre de persones afectades...
4 Establir les mesures de prevenció
L’objectiu inicial de qualsevol mesura de prevenció és, en primer lloc, d’eliminar el risc, en segon minimitzar el seu efecte i en
tercer lloc, controlar-lo. Depèn del tipus de risc i la viabilitat de la seva realització (tècnica, econòmica, organitzativa)
Les mesures de prevenció s’engloben en dos tipus
1) Mesures col·lectives :
- actuar sobre el focus del risc: L’objectiu és impedir que el risc s’estengui (eliminar o substituir-lo, aïllar-lo, modificar
el procés de treball, efectuar manteniment preventiu, etc...)
- actuar sobre el medi de propagació: (neteja, ventilació, organització...)
2) Mesures individuals: evitar l’exposició directa del risc sobre les persones
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- informar i formar al personal, disminuir el temps d’exposició, reconeixements mèdics específics als riscos detectats...
- utilització d’EPIs (equips de protecció individuals) com p.e. cascos, taps, mascaretes, guants, botes.....
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